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SSSiiieeeccciii   wwwssspppóóółłłppprrraaacccyyy   iii   sssaaammmoookkkssszzztttaaałłłccceeennniiiaaa      
 

 

Szanowni Państwo! 

Proponujemy Państwu także udział w sieciach współpracy i samokształcenia. To forma, na którą 
składa się kilka spotkań, podczas których realizowana będzie wskazana tematyka, ale będzie też 
miejsce na wymianę doświadczeń i uczenie się od siebie. Spotkania będą rozłożone w czasie, zatem 
nie będą dla Państwa absorbujące.  

Udział w sieci to nie tylko możliwość poszerzenia swoich kompetencji, ale też okazja do nawiązania 
nowych znajomości i interesującej współpracy z nauczycielami innych szkół. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

Sieć może być uruchomiona także w innych miejscach niż wskazane w ofercie, na przykład w gmi-
nie lub w powiecie – wystarczy zebrać 15 zainteresowanych uczestników z danego terenu.   

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele wszystkich etapów edukacji  
TYTUŁ: Skuteczny wychowawca 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Samorządność uczniowska. Action learning – dzielenie się wyzwaniami i za-
angażowaniem 

 Motywowanie uczniów do nauki – narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela 

 Współpraca z rodzicami –  szansa czy konieczność? 

 Wprowadzanie młodzieży w świat norm i ról społecznych 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 

 

 

ADRESAT: Pedagodzy szkolni szkół i placówek miasta i gminy Łask 
TYTUŁ: Pedagodzy szkolni 

 MMEETTOODDYYCCZZNNOO  --  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Interwencja kryzysowa w szkole 

 Trudne zachowania uczniów a kompetencje dorosłego 

 Współpraca z rodzicami – szansa czy konieczność? Action learning 

 Działania sprzyjające realizacji narodowego programu Bezpieczna Szkoła 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ewa Ruszkowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 
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ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacji, wychowawcy grup 
TYTUŁ: Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykę w szkole/placówce 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Czynniki ryzyka i czynniki chroniące jako punkt wyjścia do diagnozy 

 Prezentacja wybranych technik i narzędzi diagnozy 

 Planowanie działań diagnostycznych 

 Wyniki diagnozy i co dalej? Formułowanie zaleceń do programu wychowaw-
czo – profilaktycznego dla poszczególnych szkół i placówek 

 
Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Ilona Lewandowska, Ewa Ruszkowska 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych 
TYTUŁ: Wyzwania stojące przed nauczycielami wychowania do życia  

w rodzinie w ośmioletniej szkole podstawowej 
 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNOO--SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Treści nauczania a osiąganie celów kształcenia podstawy  programowej  
w zakresie rozumienia integralnej wizji osoby i ludzkiej seksualności 

 Wspierania wychowawczej roli rodziny 

 Ciekawych rozwiązań  metodycznych; efektywność stosowania metod akty-
wizujących oraz różnorodnych środków dydaktycznych 

 Wymiana doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrych praktyk 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Małgorzata Świniarska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich specjalności – stażyści  ubiegający się o stopień nauczy-
ciela kontraktowego 

TYTUŁ: Staż nauczyciela rozpoczynającego pracę – rozwój dla awansu 
 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Kierunki rozwoju zawodowego nauczyciela w kontekście wymagań kwalifika-
cyjnych awansu 

 Warsztat pracy nauczyciela profesjonalisty 

 Plan rozwoju zawodowego stażysty – formy i sposoby realizacji wymagań 

 Zakończenie stażu – sprawozdanie z efektami rozwojowymi 

 Rozmowa kwalifikacyjna z komisją ds. awansu 
 

Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Danuta Dymczyk 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Przedstawiciele szkolnych/przedszkolnych zespołów ds. Promocji zdrowia 
TYTUŁ: Seminarium dla sieci współpracy i samokształcenia 

dla przedstawicieli szkolnych/przedszkolnych zespołów ds. Promocji zdrowia 

Szkoła Promująca Zdrowie – aktualne procedury ubiegania się 
o Krajowy lub Wojewódzki Certyfikat 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Szkoła Promująca Zdrowie – aktualne procedury ubiegania się o Krajowy 

Certyfikat – (I spotkanie) 

 Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie – realizacja zadań oraz obo-
wiązujące dokumenty – (część szkolenia realizowana w ramach wizyty stu-
dyjnej, w placówce posiadającej Krajowy Certyfikat), 

 Szkoła Promująca Zdrowie – ciekawe pomysły na realizację zadań (część 
szkolenia realizowana na Platformie Edukacyjnej WODN) 

 
Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele pracujący z dziećmi z zespołem Aspergera lub autyzmem 
TYTUŁ: Seminarium dla sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących 

z dziećmi, z zespołem Aspergera lub autyzmem 

Edukacja uczniów z zespołem Aspergera lub autyzmem –  
rozwiązania praktyczne 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
ZAGADNIENIA  

DO REALIAZCJI: 
 Program The Son - Rise i metoda Floortime w terapii dzieci ze spektrum au-

tyzmu (I spotkanie) 

 Edukacja uczniów z zespołem Aspergera lub autyzmem w praktyce, (semina-
rium realizowane w ramach wizyty studyjnej w Naviculi Centrum Terapii i Au-
tyzmu w Łodzi) 

 W kierunku edukacji włączającej - uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólno-
dostępnej (część szkolenia realizowana na Platformie Edukacyjnej WODN) 

 
Liczba spotkań: 3  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Całkowity koszt 
udziału w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele bibliotekarze 
TYTUŁ: Forum Bibliotekarzy Szkolnych 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Biblioteka szkolna w procesie kształcenia i wychowania 

 Zagadnienia wynikające z diagnozy potrzeb uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Wiesława Chlebowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele szkół biorących udział w rządowym programie Aktywna tablica oraz 
inni zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Aktywna tablica. Bezpieczeństwo w sieci rozległej Internet 
 IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEE,,  DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Darmowy program działający na wszystkich tablicach i jago zastosowanie 
w projektowaniu lekcji 

 Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń w pracy z tablicą interaktywną 

 Scenariusze zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i narzędzi oraz 
technik TIK 

 Bezpieczeństwo pracy w sieci rozległej Internet 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Joanna Wójciak 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej 

TYTUŁ: Praca nauczyciela matematyki w nowej szkole podstawowej:  
metodyka aktywnej dydaktyki, strategia oceniania kształtującego 

 DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Sposoby wprowadzania podstawy programowej 

 Ocenianie wspierające rozwój ucznia, ocenianie holistyczne 

 Aktywne metody pracy 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych 
TYTUŁ: Miejscowość, miasto, gmina w oczach najmłodszych mieszkańców 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Propozycje działań oraz przedstawienie narzędzi umożliwiających badanie 
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych miejscowości …. 

 Sposoby i etapy realizacji projektu, przykłady dobrej praktyki, propozycje 
publikacji 

 
Liczba spotkań: 2  Prowadzący: Anna Guć 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele muzyki w szkole podstawowej 
TYTUŁ: Jak obudzić apetyt na muzykę? 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Formy wychowania muzycznego i ich wpływ na ogólny rozwój dziecka 

 Zagadnienia wynikające z diagnozy potrzeb uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Staszak 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

  

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Pomysłowy nauczyciel świetlicy 

 SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Propozycje zabaw zapoznawczych, integracyjnych, muzycznych i ruchowych 
dla dzieci 

 Przykładowe scenariusze na zajęcia świetlicowe 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Staszak, 
Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Zainteresowani nauczyciele 
TYTUŁ: Bawimy i uczymy się razem.  

Współpraca w grupie na I etapie edukacyjnym 
 SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Szkoła jako teren różnorodnej aktywności ucznia 

 Organizowanie efektywnej pracy w grupach 
 

Liczba spotkań: 4  Prowadzący: Dorota Staszak, 
Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

ADRESAT: Dyrektorzy placówek przedszkolnych 
TYTUŁ: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Jakość w przedszkolu jako działanie na rzecz edukacyjnego rozwoju dziecka  

 Kształtowanie i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci 

 Ocena pracy nauczyciela w kontekście zapewniania jakości pracy przedszkola 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego 
TYTUŁ: Tworzenie w przedszkolu środowiska sprzyjającego wzmacnianiu 

właściwych zachowań dziecka 
   WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagro-
żeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań dzieci 

 Współpraca nauczycieli i rodziców na rzecz wzmacniania właściwych zacho-
wań dziecka 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 

Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 

ADRESAT: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
TYTUŁ: Akademia Młodego Nauczyciela 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej  

 Aktywizujące metody pracy z dzieckiem w klasach 1-3 

  Obszary wymagań kwalifikacyjnych awansu – planowanie rozwoju zawodo-
wego młodego nauczyciela 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Halina Nowakowska 

Koszt udziału  
w sieci: 

50 PLN 
 Realizacja: Sieradz 

 

 

 
ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 
TYTUŁ: Mała Akademia Polonisty 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Propozycje ćwiczeń i zestawów zadań rozwijających umiejętności: argumen-
towania, uzasadniania, wnioskowania, interpretowania i innych umiejętności 
polonistycznych ważnych w kontekście przygotowania uczniów do nowego 
egzaminu po ósmej klasie 

 Zajęcia wynikające z diagnozy potrzeb uczestników sieci 
 

Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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ADRESAT: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

Nauczyciele szkół podstawowych  
TYTUŁ: Opowieści o przeszłości i przyszłości na stulecie niepodległości  –  

sieć współpracy nauczycieli – inspiracje dla kształtowania 
 twórczych postaw uczniów 

 MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  ii  SSPPOOŁŁEECCZZNNEE  
  

ZAGADNIENIA  
DO REALIZACJI: 

 Znaczenie zasobów lokalnych w kształtowaniu aktywnych postaw uczniów 

 Źródła informacji i ich przetwarzanie w tworzeniu różnych form aktywności 
uczniów i rozwijaniu ich zdolności 

 
Liczba spotkań: 5  Prowadzący: Ewa Marciniak-Kulka, Olgierd  

Neyman, goście zewnętrzni  
Koszt udziału  

w sieci: 
50 PLN 

 
Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 


